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روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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آزادی بیان در واهمه ترور 

خشونت علیه زنان، از خانه تا خیابان

کابل بانک گرو  حیثیت حکومت در 

سیاستمداران بی پایگاه 
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کردن مقررات سخت تر مهاجرت در ناروی - معلومات مهم و ضروری! وضع 
مهاجرت به ناروی با مقررات سخت تر تنظیم میشود.

که واجد شرایط اجازه نامه بذیرفته نمی شود  کسانی  کار و یا درس خواندن در ناروی را دارید،باید قبل از سفر به ناروی برای بدست آوردن اجازه نامه مربوطه  درخواست دهید.  گر تمایل به  ا
گر بطور داوطلبانه بر نگردید بطور اجباری اخراج میشوید.  گردد. ا کشوری سکونت دایمی خود باز  کشوری اصلی و یا  گردد مکلف است تا به  و درخواست شان رد می 

که مربوط به ساحات  کسانی  کشور دیگر برای ایشان اجازه اقامت اعطا نموده، درخواست شان رد و اخراج خواهند شد.  که مربوط به ساحات امن در افغانستان باشد و یا  آن تعداد افغانهای 
گردانده خواهد شد.  کابل( باز  کشور )مثال  نا امن است به ساحت دیگر 

گیرد: که اقدامات ذیل را روی دست  حکومت ناروی مصمم است 
کز  پذیرش بسر می برند فقط 10 فیصد میباشد. که با اطفال ایشان در مرا کاهش در مفاد فامیل های  کز  پذیرش بسر می برند.  که در مرا کسانی  کاهش 20 فیصدی در مفاد آن تعداد   .1

2. تغیرمدت اخذ اقامت دایمی از سه سال به پنج سال 
کننده تغییر میکند کشور اصلی درخواست  گر وضعیت در  3. صدور اقامت موقت و تسهیل بازگشت ا

4. استفاده از معیارهای ادغام در جامعه ناروی جهت اعطای درخواست اقامت دائمی
5. محدود ساختن حقوق پناهندگان در رابطه به ایجادخانواده و یکجا شدن با فامیل ایشان

معلومات بیشتر:
www.government.no/asylumregulations
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زنگ اول


از  برخی  کندز،  به  سفرش  در  غنی  رییس جمهور 
در  که  را  والیت  آن  امنیتی  بلندپایگان  و  کارمندان 
و  بی پروا  حقیقت یاب سهل انگار، جبون،  هیات  گزارش 
از کار برکنار کرد.  فراری تشخیص داده شده بودند، 
هرچند  است.  ستایش  درخور  رییس جمهور  اقدام  این 
در سفر اول رییس جمهور به شهر کندز، برخی از این 
هم   آن  با  اما  بودند،  کرده  دریافت  افتخار  نشان  افراد 
ترسو  و  بی پروا، جبون  مقام های سهل انگار،  برکناری 
بیشتر  شدن  پاسخگو  به  امنیتی  نیروهای  صفوف  از 

نیروهای امنیتی کشور کمک می کند.
خبر خوش دیگر این است که برخی از بلندپایگان نظامی 
برکنار شده که در سقوط کندز مقصر دانسته می شوند 
نظامی  بلندپایگان  اگر  شد.  خواهند  معرفی  محکمه  به 
نظامی  دادگاه  اولین  شوند،  محاکمه  واقعا  سهل انگار 
در طول چهارده سال گذشته خواهد بود. در چهارده 
سال گذشته، هیچ بلندپایه  نظامی به دادگاه  معرفی نشده 
را  زندان ها  در  کرزی،  آقای  حاکمیت  زمان  در  است. 
اما  دادند،  فراری  را  زندانی  و صدها  طالبان شکستند 

هیچ جنرالی بازداشت و محاکمه نشد.
تمام  و  کند  وفا  وعده اش  به  باید  غنی  رییس  جمهور 
نظامیان سهل انگار و ترسو را به محاکمه بسپارد. نباید 
کند  خلق  وضعیتی  غیرسیاسی،  و  سیاسی  مالحظات 
از  فرار  بلندپایگان نظامی فرصت  از  برای شماری  که 
موفق  برخی  اگر  شود.  فراهم  قضایی  و  عدلی  تعقیب 
مشروعیت  شوند،  قضایی  و  عدلی  تعقیب  از  فرار  به 
کارکردی حکومت، در صفوف نیروهای مسلح هم زیر 
دیگر  لطف  یک  رییس جمهور  باید  حاال  می رود.  سوال 
هم بکند و آن این که همه جنرال های سال خورده را به 
خانه بفرستد و به جوانانی که در این چهارده سال در 
صفوف نیروهای مسلح خدمت کرده اند، فرصت ترفیع 

و ارتقای بست بدهد. 
هیچ نیاز نیست که افسران سال خورده رفع تقاعد شوند 
و به کار باز گردند. جوانانی که در این چهارده سال 
از خود شایستگی نشان داده اند، باید ترفیع کنند و به 
باید  که  دیگری  نکته  بپیمایند.  را  ترقی  مدارج  سرعت 
رییس جمهور به آن توجه کند، موضوع معیاد استقرار 
برخی  است.  خاص  محل  یک  در  افسران  و  سربازان 
در  که  است  سال  ده  ارتش،  سربازان  و  افسران  از 
تبدیل  جنوب کشور، وظیفه اجرا می کنند و هیچ گاهی 
دارند،  واسطه  که  افسرانی  از  عده  آن  اما  نمی شوند. 
سال ها است در شعبات گرم در قرارگاه وزارت دفاع، 
دشوار  وظیفه  انجام  آن  در  که  مناطقی  به  و  لمیده اند 

است، فرستاده نشده اند. 
پسران  به  را  بورسیه ها  امتیاز  هم،  جنراالن  از  برخی 
پایان  باید  وضعیت  این  به  داده اند.  اختصاص  خود 
است  سال ها  که  و سربازانی  افسران  باید  داده شود. 
افسرانی  با  می کنند  اجرا  وظیفه  نبرد  میدان های  در 
تعویض  راحت نشسته اند،  دفترها  در  است  که سال ها 
به  تازه نفس  نیروی  که  است  ضروری  بسیار  شوند. 
میدان های نبرد اعزام شود. باید فساد و خویش خوری 
در سمت های عالی رتبه  وزارت امور دفاع متوقف شود. 
نباید بیشتر امتیازات در اختیار پسران جنرال ها باشد. 
در  روز  به  روز  باید  حکومت  کارکردی  مشروعیت 
ذهن و دماغ سربازان و افسرانی که برای دفاع از نظام 
خون شان را در کف دست شان می گذارند، تقویت شود.

فساد،  با  حکومت  که  است  ممکن  زمانی  امر  این 
فساد  مصادیق  دیگر  و  خانواده پروری  خویش خوری، 
صفوف  دیگر  و  ملی  دفاع  وزارت  در  ناکارآمدی  و 
نیروهای مسلح مبارزه کند. رییس جمهور باید به موارد 
دیگری که در گزارش هیات حقیقت یاب کندز آمده است 
نیز بپردازد. مثال در آن گزارش از روش تصمیم گیری 
گزارش های  به  رسید گی  نحوه  و  امنیت  شورای  در 
رییس جمهور  است.  شده  انتقاد  شورا،  آن  در  نظامی 
مورد  اصالحات  به  و  بگیرد  جدی  را  مساله  این  باید 
نیاز اقدام کند. ریاست دولت باید به اقداماتی هم دست 
بزند تا تجربه  ناگوار والیت کندز، در هیچ والیت دیگر 

تکرار نشود.

اقدام ستودنی
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چهار عضو داعش در کابل بازداشت شدند

توظیف هیاتی به منظور بررسی ادعاهای  معاون اول مجلس

  بیست و یک مهاجر افغان در میان مهاجران خفه شده در یک الری

غنی:

خانه تکانی  رابطه ما با امریکا بنیادی است
در ریاست امنیت ملی کندز

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
ملی طی عملیاتی چهار عضو گروه 
ولسوالی  در  را  داعش  تروریستی 
بازداشت  کابل  والیت  پغمان 

کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که  افراد  این  که  می گوید  خبر  این 
سید  و  عبیداهلل  نبی اهلل،  احمد،  نثار 
سهیل نام دارند، توسط رفیع اهلل یک 
فرمانده گروه بیست نفری مربوط به 
گروه تروریستی داعش در ولسوالی 
این گروه  به  ننگرهار،  اچین والیت 
جذب و به منظور انجام فعالیت های 
تروریستی و ضد دولتی به ولسوالی 

پغمان کابل فرستاده شده بودند.

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
یک  حکمی  طی  کشور،  جمهور 
منظور  به  را  دولتی  رتبه  بلند  هیات 
معاون  قدیر  ظاهر  ادعاهای  بررسی 
بر  مبنی  نمایندگان  مجلس  اول 
حمایت حکومت از گروه تروریستی 

داعش توظیف کرده است.
هفته  دوشنبه  روز  قدیر  ظاهر 
مجلس  عمومی  جلسه  در  گذشته 
گروه  که  شد  مدعی  نمایندگان 
نهادهای  توسط  داعش  تروریستی 
امنیتی حمایت می شود و فرماندهان 
و  امنیتی  نهادهای  در  گروه  این 

سفارت خانه ها رفت و آمد دارند.
اشرف غنی در حکم خود گفته که 

اجساد  است  گفته  اتریش  پولیس 
آگست  ماه  در  که  مهاجری  ده ها 
الری  موتر  یک  داخل  در  گذشته 
بودند،  داده  جان  خفگی  اثر  بر 
از  که  است  شده  هویت  تشخیص 
به شمول  افغان  مهاجر  میان21   این 
شش عضو یک خانواده افغان نیز در 

میان این قربانیان هستند. 
پولیس اتریش در ماه آگست امسال 
جسد ده ها مهاجر را در داخل یک 
شاهراه های  از  یکی  در  الری  موتر 
این کشور کشف کرد. این مهاجران 
الری  یک  داخل  در  قاچاقی  که 
خفگی  اثر  بر  می شدند،  داده  انتقال 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
با اعضای  جمهور کشور، در دیدار 
هیات کانگرس ایاالت متحده، گفته 
امریکا  با  افغانستان  رابطه  که  است 

بنیادی است.
آقای غنی در دیدار با اعضای هیات 

دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
به  شده  بازداشت  تروریستان  که 
دستور گروه تروریستی داعش یک 
را  بشکه یی  خودساخت  ماین  حلقه 
در زیر یک پلچک واقع قریه زرشخ 

باتوجه به ادعاهای معاون اول مجلس 
نمایندگان و تاثیرات آن در »مسموم 
ساختن اذهان عامه، تضعیف روحیه 
ساختن  خدشه دار  امنیتی،  نیروهای 
و  ملی  مبارزه  در  کشور  ملی  وجه 
و  بین المللی«  تروریزم  علیه  جهانی 
برای  مجلس  نمایندگان  مصوونیت 
ادعاها  این  تشخیص صحت و سقم 

هیاتی توظیف شده است.
این  اعالم  با  دفتر ریاست جمهوری 
خبر می گوید در ترکیب این هیات 
معاون  عزیزی  عبدالفتاح  جنرال  که 
میرمحمد  سارنوالی،  لوی  نظامی 
انور سادات رییس عمومی قضایای 
رییس  ستانکزی  نصراهلل  و  دولت 

جان باخته بودند.
به نقل از دویچه وله ، پولیس اتریش 
روز پنج شنبه اعالم کرد که 69 جسد 
تشخیص  را  جسد   71 مجموع  از 
براساس  که  است  کرده  هویت 
افغان  نفری  خانواده شش  آن، یک 
تا  یک  میان  کودک  سه  شمول  به 
مهاجران  این  جمع  در  نیز  ساله   11

بوده اند.
رییس  دوسکوسیل،  پیتر  هنس 
بورِگنلند  شرقی  والیت  پولیس 
اتریش گفته در میان این اجساد، 28 
تن از عراق، 21 تن از افغانستان، 15 
نفر دیگر از سوریه و پنج نفر از ایران 

بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی 
ریاست  ستانکزی  آقای  دارند.  قرار 

این هیات را به عهده دارد.
می افزاید  جمهوری  ریاست  دفتر 
تا  دارد  مسوولیت  هیات  این  که 
اظهارات و اسناد دست داشته معاون 
اول مجلس نمایندگان را در مطابقت 
با احکام قانون اساسی، قانون جرایم 
قانون  خارجی،  و  ملی  امنیت  علیه 
سه  قوای  سلوکی  روابط  تنظیم 
گانه دولت و اصول وظایف داخلی 
مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار 

دهد.

بوده اند.
دروازه های  که  گفته اند  بازجویان 
این الری کامال مهر و موم شده و با 
سیستم سردکننده نیز مجهز بود و به 
این دلیل، این مهاجران که سفر خود 
را از هنگری به جانب اتریش شروع 
کرده بودند، هیچ شانس زنده ماندن 

نداشته اند.
آمده  اتریش  پولیس  گزارش  در 
این الری صرفا  است که در داخل 
برای نیم ساعت تا 45 دقیقه هوا برای 

تنفس وجود داشته است.
در  آگست   27 تاریخ  به  الری  این 
هنگری  مرز  نزدیکی  در  شاهراهی 
حادثه  این  به  پیوند  در  شد.  کشف 
یک  و  بلغاریا  از  مظنون  فرد  چهار 

افغان در هنگری بازداشت شده اند.
به  مظنون  افراد  که  گفته اند  مقام ها 
محکمه  هنگری  در  انسان  قاچاق 
در  مهاجران  این  چونکه  می شوند 

خاک این کشور جان داده اند.

جمهور  رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
کشور، در دومین سفرش به والیت کندز پس از 
سقوط این شهر بدست طالبان، تمامی مسووالن 
رده اول ریاست امنیت ملی این والیت را از کار 

سبک دوش کرد.
به  قوس  پنجم  پنجشنبه،  روز  که  غنی  آقای 
امر  »امروز  بود، گفت:  والیت کندز سفر کرده 
سبک دوشی تمام منسوبین امنیت ملی را که در 
وظیفه خود غلفت کرده بودند، من صادر کردم. 
تحت  نظامی  اصول  طبیق  این ها  از  تعداد  یک 
قسمت  می گیرند،  قرار  قضایی  و  عدلی  تعقیب 
سرپرست  نفر  می شوند.  سبک دوش  دیگرشان 
در  ملی  امنیت  کادرهای  و  می شود  تعیین  فعال 

کندز سرتاسر تجدید می شوند.«
و  مسووالن  از  جمعی  میان  در  که  اشرف غنی 
افزود  شهروندان والیت کندز صبحت می کرد، 
ملی  امنیت  کادرهای  از  هریک  این  از  پس  که 
در این والیت پاسخگو خواهد بود. دفتر ریاست 
مسووالن  از  تن  بیست  که  می گوید  جمهوری 
کار  از  وظیفوی  غفلت  بدلیل  نیز  کندز  پولیس 

برکنار شده اند. 
اشرف غنی در سفر روز پنجشنبه  خود به والیت 
این  در  جدید  ولسوالی  سه  تاسیس  با  کندز، 
آقتاش  و   گل تیپه  کلباد،  کرد.  موافقت  والیت 
جمع  در  که  بود  خواهند  جدید  ولسوالی  سه 
این  می شوند.  اضافه  کندز  ولسوالی های  دیگر 
ولسوالی ها به منظور رفع کمبود واحدهای اداری 
به تناسب نفوس، وسعت جغرافیایی و تقاضاهای 
امنیتی  وضع  بهبود  برای  مناطق  این  باشندگان 

تاسیس می شوند.
افزود که  این سفر خود  رییس جمهور غنی در 
کندز  والیت  در  گذشته  میزان  ماه  تلخ  تجربه 
این  از  پس  که  گفت  او  شد.  نخواهد  تکرار 
پولیس  والیت  این  در  تا  ندارد  اجازه  شخصی 
»از  می گوید:  غنی  آقای  باشد.  داشته  محلی 
زیر  محلی  پولیس  کادرهای  تمام  بعد  به  امروز 
قومانده فرماندهان امنیه می آیند و تنها و تنها در 

چارچوب دولت پاسخگو هستند.«
مسلح  افراد  و  گروه ها  به  همچنین  اشرف غنی 
غیرمسوول هشدار داد که هرگاه از قرار گرفتن 
در کنار دولت خودداری نمایند، در برابرشان از 
نیروی نظامی کار گرفته خواهد شد. وی گفت: 
»به افراد مسلح غیرمسوول اخطار آخر من است 
دفاع  مردم  از  و  دولت  چارچوب  در  بیایید  که 
هیچ  می شود.  استعمال  قوه  تان  مقابل  یا  کنید، 
کس از مردم کندز جزیه گرفته نمی تواند. عشر 
اصول اسالمی دارد، علما دین هستند عشر را تنها 

دولت جمع کرده می تواند.«
از  آنعده  تا  داده  دستور  اشرف غنی  همچنین 
و  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  منسوبین 
دلیری  و  شهامت  خود  از  که  ملکی  کارمندان 

نشان داده اند مورد تقدیر قرار گیرند.
رییس جمهور غنی در مورد احیای فوری میدان 
آن،  توسعه  بخاطر  بررسی  آغاز  و  کندز  هوایی 
ترتیب ماستر پالن شهر کندز و حفر 2۰ حلقه چاه 
آب برای مالداران نیز به مسووالن ادارات مربوط 

دستور داده است.
شماری از مسووالن امنیتی والیت کندز در حالی 
اخیرا  که  می شوند  سبک دوش  وظایف  شان  از 
مورد  در  خود  گزارش  در  حقیقت یاب  هیات 
عوامل سقوط شهر کندز بدست طالبان در اوایل 
این  سقوط  عاملی  که  گفت  گذشته،  میزان  ماه 

شهر ضعف رهبری بوده است.

گسترش  روی  امریکا  کانگرس 
کشور،  دو  میان  دوجانبه  روابط 
با تروریزم، رشد اقتصادی و  مبارزه 
اجتماعی به ویژه بهبود وضعیت زنان 

در افغانستان نیز بحث داشته است.
ریاست  دفتر  اعالمیه   براساس 

ولسوالی پغمان جابجا تا موتر حامل 
قوماندان شیرآغا را هدف قرار دهند.

افراد  که  می افزاید  ملی  امنیت 
گروه  در  به عضویت  بازداشت شده 

تروریستی داعش اعتراف کرده اند.

در  غنی  جمهور  رییس  جمهوری، 
این دیدار گفته که رابطه افغانستان با 
امریکا بنیادی است و تصمیم رییس 
تداوم  بخاطر  اوباما  بارک  جمهور 
بجا  افغانستان  به  امریکا  کمک های 

می باشد.
که  کرده  تاکید  غنی  آقای 
رابطه  تا  دارند  تالش  تروریستان 
سازند.  متاثر  را  جهان  مردمان  میان 
اشرف غنی می گوید که فعالیت های 
بعد  تنها  افغانستان  در  تروریستان 
و  منطقوی  ابعاد  بلکه  ندارد  داخلی 
جهانی دارد و بخاطر مبارزه موثر با 
مشترک  تالش های  باید  پدیده  این 

منطقوی و جهانی صورت گیرد.
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روز  نوامبر،  بیست و پنجم  از  گرامیداشت  با  همزمان 
کمیسیون مستقل  جهانی محو خشونت علیه زنان، 
که میزان خشونت ها  گزارشی می گوید  حقوق بشر در 
علیه زنان در افغانستان طی شش ماه امسال نسبت 
گذشته، بیش از هفت درصد  به شش ماه اول سال 

افزایش یافته است.
کمیسیون مستقل  کمیشنران  از  یزدان پرست  قدریه 
ارایه   با  قوس،  چهارم  چهارشنبه،  روز  بشر،  حقوق 
میزان  مورد  در  کمیسیون  این  جدید  یافته های 
که در شش  گفت  کشور،  خشونت ها علیه زنان در 
مورد   2579 خورشیدی  جاری  سال  نخست  ماه 
خشونت علیه زنان مستندسازی شده است. خانم 
که موارد قتل زنان نسبت به سال  یزدان پرست افزود 
او می گوید:  یافته است.  افزایش چشم گیری  گذشته 
 7.32 نشان دهنده  داریم  دست  در  ما  که  »آماری 
کشور  درصد افزایش در میزان خشونت علیه زنان در 

می باشد.«
است  کی  حا بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش 
جسمی،  اقتصادی،  فزیکی،  خشونت های  که 
روانی، جنسی و قتل از موارد عمده خشونت ها علیه 
ماه  شش  در  گزارش،  این  براساس  می باشند.  زنان 
قتل  به  خشونت ها  اثر  به  خانم   190 امسال  نخست 
رسیده اند و 101 مورد آن مربوط به قتل های ناموسی 
سال  آغاز  »از  است:  آمده  گزارش  این  در  می شود. 
1394 تا پایان سنبله همین سال، به تعداد 190 مورد 
ساحوی  دفاتر  توسط  زنان  به  مربوط  قتل  قضیه 
در  متذکره  موارد  است.  رسیده  ثبت  به  کمیسیون 
کمیسیون ثبت نگردیده اما توسط  بانک اطالعات 
کارمندان بخش حمایت و توسعه حقوق زنان مستند 
گردیده است. از مجموع آمار متذکره 101 مورد آن قتل 
که حیثیت قتل عمد را داشته و مانند  ناموسی است 
انجام شده  اراده  و  از روی قصد  قتل های هدفمند 
است. هم چنان این نوع قتل  با توجیهات حیثیتی- 
از  حفاظت  ادعای  با  و  پیوسته  وقوع  به  ناموسی 

گرفته است.« ناموس صورت 
ماه  شش  در  می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
گذشته هشتاد و یک مورد قتل صورت  نخست سال 
گذشته  سال  برابر  دو  از  بیشتر  امسال  آمار  اما  گرفته 
که در  گزارش خود می افزاید  کمیسیون در  است. این 
زون شرق شصت و یک درصد، در زون شمال شرق 
سی و هشت درصد، در زون جنوب بیست و هشت 
مرکز  زون  در  و  درصد  یازده  غرب  زون  در  درصد، 

گرفته  صورت  زنان  قتل  درصد  پنج  از  بیش  کشور 
که  می افزاید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  است. 
از مجموع موارد قتل زنان، تنها عامالن پنجاه و یک 

درصد این قتل ها بازداشت شده اند.
گزارش خود می گوید  کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
ارایه شده  آمار  از  بیشتر  زنان  قتل  موارد  احتماال  که 
کمیسیون عدم  باورمندی مردم  است. به گفته ی این 
نبود  به عملکرد دولت،  قربانیان خشونت نسبت  و 
در  قانون  کمیت  حا ضعف  مصونیت،  و  امنیت 
تا  شده  باعث  دست  دور  والیت های  و  ولسوالی ها 
و  نشود  گزارش  زنان  علیه  خشونت  موارد  از  برخی 
قربانیان آن به نهادهای مجری قانون مراجعه نکنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید  این حال،  با 
تداوم  عدالت،  به  مردم  محدود  دسترسی  که 
با  فرهنگ معافیت، عدم برخورد جدی و قاطعانه 
قضایای خشونت علیه زنان، دخالت افراد زورمند 
و  جرایم  کتمان  خشونت،  قضایای  به  رسیدگی  در 
و  نهادهای عدلی  به  مراجعه  از  قربانیان  خودداری 
قضایی به دلیل ترس و عدم اعتماد، نبود هماهنگی 
سالح  وجود  قضایی،  و  عدلی  نهادهای  میان  الزم 

کمیت  نزد افراد غیرمسوول، نبود امنیت و ضعف حا
خشونت،  قربانیان  از  الزم  حمایت  عدم  قانون، 
نگرش منفی و جنسی نسبت به زنان، عادی شدن 
گاهی  آ و  سواد  سطح  بودن  پایین  خشونت،  روند 
سنت های  کمیت  حا هم چنین  و  مردم  میان  در 
ناپسند و فقر در جامعه از عوامل اصلی افزایش موارد 

خشونت ها علیه زنان به شمار می روند.
ک حوادث وحشتنا

فرستاده  معاون  یاماموتو،  تدامیچی  همین حال،  در 
افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی  خاص 
و  جدی ترین  شاهد  کشور  این  امسال  که  می گوید 
بوده  زنان  علیه  خشونت  موارد  ک ترین  وحشت نا
هیات  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس  است. 
منتشر  یوناما،  افغانستان،  در  ملل  سازمان  معاونت 
جهان،  سراسر  »در  است:  گفته  یاماموتو  آقای  شده 
و  شایع ترین  از  یکی  دختران  و  زنان  علیه  خشونت 
درعین حال یکی از خاموش ترین واقعیت ها است. 
از  برخی  شاهد  افغانستان  سال  این  جریان  در 
ما  و  بوده،  زنان  ک خشونت علیه  حوادث وحشتنا
نیز شاهد اقدام جمعی بی سابقه ای بودیم؛ وقتی که 
زنان و مردان از اقشار مختلف جامعه در همبستگی 
با هم یکجا شدند و خواستار عدالت برای قربانیان 
و  عدالت  گردیدند.  دختران  و  زنان  علیه  خشونت 

پاسخگویی باید حفظ شود.«
ملل  سازمان  نماینده  سگیانبایوف،  الزیرا  هم چنین 
محو  برای  که  می گوید  افغانستان،  در  زنان  برای 
کشور باید ضمانت  هایی  خشونت علیه زنان در این 
وجود داشته باشد. او می افزاید: »ما به اجرای موثر 
که از همه شهروندان، به ویژه زنان و دختران  قوانین 
باید  از همه،  نیاز داریم. مهم تر  محافظت می کنند، 
که در آن زنان و دختران  یک محیطی ساخته شود 
در  تنها  نه  توسعه،  برای  و  کنند  امنیت  احساس 

خانه، بلکه در اجتماع یک فرصت فراهم شود.«
که خشونت ها  دفتر یوناما در اعالمیه  خود می گوید 
گسترده  علیه زنان و دختران در افغانستان به شکل 
صدها  برعالوه  که  می افزاید  یوناما  دارد.  وجود 
کشته و زخمی شدن زنان و دختران در نتیجه  مورد 
خشونت های مسلحانه طی سال جاری، نزدیک به 
تهدیدها  نتیجه  در  نیز  دختر  دانش آموز  هزار  سیزده 
از رفتن به مکتب  و مسدود شدن 210 باب مکتب 

محروم شده اند.
اما، روال غنی بانوی اول، می گوید یکی از راه هایی 
در  را  زنان  علیه  خشونت ها  میزان  می تواند  که 
اسالمی  ارزش های  از  پیروی  دهد،  کاهش  کشور 
مراسم  در  که  غنی  خانم  است.  قرآن  دستورات  و 
گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان 
درس های  از  تا  »برماست  افزود:  می گفت،  سخن 
قرآن کریم بیاموزیم و ریشه های خشونت را از جامعه 
میان  در  را  آشتی  و  صلح  فرهنگ  و  برچیده  خود 

کنیم.« مردم خود ترویج 
شده  برگزار  زنان  امور  وزارت  توسط  که  مراسم  این 
که  گفت  بود،  در آن دلبر نظری وزیر این وزارت نیز 
کاهش موارد خشونت علیه  روحانیون می توانند در 
که وزارت امور زنان  کرد  کید  کنند. او تا کمک  زنان 
خشونت  محو  برای  کمپاین  روز  شانزده  طول  در 
علیه زنان، روحانیون را نیز همراه ساخته تا از طریق 

کنند. مساجد برای محو خشونت مردم را تشویق 

ستون  توسط  خودش  به گفته  سعیدی  احمد  این که 
پنجم ترور شد، یا استخبارات خارجی عامل این ترور 
کار  چنین  باعث  حکومت  در  حلقه هایی  حتا  یا  بود 
شده اند، در وهله نخست زیاد مهم نیست. آنچه بیشتر 
ابزار شدن ترور برای  از همه مهم و نگران کننده است، 
موجود  وضعیت  نقد  است.  بیان  آزادی  کردن  خفه 
بر می گیرد، یکی  در  را  غیر دولتی  نهاد های  و  که دولت 
این  طول  در  گرفته  شکل  بیان  آزادی  مزیت های  از 
که  چالش هایی  تمام  از  فارغ  منتقدین  است.  سال ها 
افراد و جریان ها،  به  انتقادی شان نسبت  برای برخورد 
حرف های  دغدغه  بدون  می گیرد،  قرار  روی شان  فرا 
تا  این که  زده اند.  سال  چهارده  این  طول  در  را  خود 
گفته ها ترتیب اثر داده شد،  چی مقدار به این نقد ها و 
حدیث دیگری است. ولی در طول این چهارده سال 
ولی  بود  زیاد  منتقدین  و  تحلیلگران  بر  فشار  هرچند 
قرار  جریانی  هیچ  برنامه  در  هیچ گاهی  فزیکی  حذف 
گفته های عریان  گر احمد سعیدی تاوان  نداشت. اما ا
شدت  به  می تواند  مساله  این  پرداخته،  را  خود  تند  و 
از  که پیش  نگران کننده باشد. هرچند هنوز زود است 
و  حرف  سعیدی  ترور  عوامل  پیرامون  تحقیقی  هرگونه 
گفت. با این حال نیاز است نهاد های امنیتی  حدیثی 
نسبت  فرصت  زودترین  به  افغانستان  استخباراتی  و 
ترور  این  عوامل  و  داشته  جدی  برخورد  حادثه  این  به 
سعیدی  آقای  انتقادی  رویکرد  گر  ا کنند.  مشخص  را 

باعث و بانی این ترور شده باشد، ما با چالش جدیدی 
گر منتقدین را خاموش  که ا روبه رو خواهیم بود. چالشی 
به  داد.  به خودسانسوری سوق خواهد  احتماال  نسازد 
همین دلیل نیاز اساسی برای تحقیق همه جانبه در مورد 
دالیل و انگیزه ترور آقای سعیدی سریعا بررسی شده و 
با افکار عامه شریک ساخته شود. از طرف دیگر دولت 
شهروندان  جان  حفظ  مسوول  که  امنیتی  نهاد های  و 
آنان اند،  حقوقی  و  حقیقی  جایگاه  از  فارغ  افغانستان 
برای  را  مشخصی  میکانیزم  فرصت  زودترین  به  باید 
گونه حوادث در نظر بگیرند. در غیر  تکرار نشدن این 
که یکی از مهم ترین دست آورد های  آن احتمال می رود 
گونه  این  با  افغانستان،  فعلی  نظام  ساله  چهارده 
و  برود  دست  از  ترور ها  و  خشونت آمیز  برخورد های 
که سالیان دراز است با تفاخر از تامین  دولت افغانستان 
این  می گوید،  سخن  افغانستان  شهروندان  بیان  آزادی 
دست آویز دهن پرکن را نیز از دست بدهد و دیگر چیزی 
آن  با  که  نماند  باقی  دولتی  نظام  و  افغانستان  برای 

کارگی خود بسازد.  چتری بر روی ضعف ها و نا

 فریدون آژند 

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

خشونت ها علیه زنان هفت درصد 
افزایش یافته است

آزادی بیان
در واهمه ترور 

وال غنی بانوی اول، می گوید  اما، ر
یکی از راه هایی که می تواند میزان 
خشونت ها علیه زنان را در کشور 

زش های  وی از ار کاهش دهد، پیر
اسالمی و دستورات قرآن 

است. خانم غنی که در مراسم 
وز جهانی محو  گرامیداشت از ر

خشونت علیه زنان سخن می گفت، 
ود: »برماست تا از درس های  افز
قرآن کریم بیاموزیم و ریشه های 
خشونت را از جامعه خود برچیده 
و فرهنگ صلح و آشتی را در میان 

ویج کنیم.« مردم خود تر
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حکومت وحدت ملی در اولین فرصت پس از مراسم تحلیف، 
اصلی  هدف  کرد.  کابل بانک  دوسیه  بازگشایی  به  اقدام 
برای  تبلیغاتی  و  سیاسی  بزرگ  مانور  اقدام،  این  از  حکومت 
هدف  اقدام،  این  پشت  در  حکومت  اما  بود.  فساد  با  مبارزه 
خزانه  با  ملی  وحدت  حکومت  می کرد.  دنبال  نیز  را  دیگری 
مصارف  و  معاش ها  برای  حتا  حکومت  بود.  مواجه  خالی 
اولیه خود با مشکل مالی روبه رو بود. برای حکومت به دست 
کابل بانک به منظور تامین نیاز های  آوردن بخشی از قرضه های 
که  هدفی  هر  با  حال  هر  به  بود.  مهم  موضوع  یک  نیز  روزمره 
کابل بانک را دنبال می کرد، بازگشایی دوسیه  حکومت پرونده 

با استقبال خوبی همراه شد.
گام: اولین

دیوان   1393/9/10 مورخ   1563 قضایی  قرار  صدور  به دنبال 
برداشته  برای تطبیق آن  گام  اولین  امنیت عامه ستره محکمه، 
شد. حکم محکمه تنها بر دو موضوع تمرکز دارد؛ یکی حبس 
کابل بانک و دیگری پرداخت  دو تن از عوامل سقوط و بحران 
نشود،  پول  پرداخت  به  حاضر  مقروض  که  صورتی  در  و  پول 
گردد. در حکم محکمه اصال به ضبط و  دارایی وی منجمد 
کابل بانک اشاره نشده  مصادره دارایی هیچ یک از مقروضان 

است.
گذشت  که با کابل بانک این است  نکته جالب در مورد متهمان 
این همه سال صرفا مقدار سهام سهامداران مشخص است، اما 
گرفته  گون  گونا کاونت های  وا افراد  توسط  که  قرضه ای  میزان 
کنون واضح نمی باشد. جایدادهای سهام داران  شده است تا 
می باشد.  ثبت  دیگر  افراد  نام  به  درصد  نود  تا  نیز  اصلی 
پول های  میزان  هم چنان  و  جایداد ها  تثبیت  ترتیب  این  به 
کابل بانک دشوار  کمیسیون بررسی دوسیه  برداشت شده برای 

بوده است.
طرحزاخیلوال:

بتواند در یک تعامل سازنده سهامداران  برای آن که  حکومت 
قرضه های شان  پرداخت  برای  همکاری  به  وادار  را  متهمان  و 

کند، اقدام برای تهیه یک طرزالعمل می کند. 
ریيس جمهور  اقتصادی  مشاور  زاخیلوال،  عمر  آقای  سرانجام 
ساخته  طرزالعمل  یک  پول  دریافت  برای  که  داد  پيشنهاد 
آقایان  و  گردید  واقع  ریيس جمهور  تایيد  مورد  این طرح  شود. 
و  اول  معاون  هده وال،  افضل  خان  محمدی،  زاخیلوال، 
کمیسیون  ریيس  دورانی،  عبداهلل  مرکزی،  بانک  سرپرست 
کبیراحمد جاوید، سرپرست اداره تصفیه  حل منازعات مالی، 

کردند. کار  کابل بانک روی این طرزالعمل 
استقبال  العمل  طرز  این  از  بالفاصله  ملی  وحدت  حکومت 

کرد. کرده و با توشیح آن راه را برای اجرایی شدن آن باز 
تصویب  کابينه  توسط   1393/12/5 تاریخ  به  طرزالعمل  این 
شد.  توشیح  ریيس جمهور  توسط   1393/12/28 تاریخ  به  و 
محکومین  که  است  شده  مقرر  12ماده ای،  طرزالعمل  این  در 
پرداخت  و  مقاوله  امضای  از  بعد  کابل بانک  مقروضین  و 
با مجموع  برابر  معتبر  ارایه تضمین  و  مقروضیت  بيست درصد 
مقروضیت، نظر به میزان مقروضیت شان از یک تا هفت سال 
این  به  کنند.  پرداخت  اقساط  به  را  بقیه قرضه  فرصت دارند 
که برای  کنند، به این معناست  که مقاوله امضا  کسانی  ترتیب، 
پرداخت پول حاضرند و لذا غیر از جایداد تحت تضمین، بقیه 
جایدادهای شان از انجماد رها می گردد. مدت زمان الزم برای 

آمادگی ها و امضای مقاوله، سه ماه تعیين شده است.
سرپرست  از  مرکب  کمیسیونی  طرزالعمل،  تصویب  از  پس 
کمیسیون حل منازعات مالی، سرپرست  بانک مرکزی، ریيس 
داخله،  امور  وزارت  نمایندگان  کابل بانک،  تصفیه  اداره 
ارگان های  مستقل  اداره  خارجه،  امور  وزارت  لوی سارنوالی، 
با ریاست مشاور حقوقی ریيس جمهور  کابل  محل و شاروالی 

گردید. کابل بانک تشکیل  به منظور پيگیری قضایای 
می شود.  ابالغ  کابل بانک  بدهکاران  تمام  برای  طرزالعمل 
کوچک می توانند از این طرز العمل استفاده  بدهکاران بزرگ و 
طرزالعمل  این  براساس  که  بوده  این  حکومت  دیدگاه  کنند. 
دسترسی  کابل بانک  پول های  دریافت  به  می تواند  راحت 
امضای  با  کابل بانک  متهمان  دیگر  ازسوی  باشد.  داشته 
خود  بدهکاری  میزان  صحت  دیگر  بار  یک  عمال  مقاوله نامه 
بر  مبنی  معتبری  سند  هیچ  حکومت  چون  می کنند.  تایيد  را 

بدهکاری آنان به دست نداشته است.
کوچک و بزرگ برای  کثر بدهکاران   به غیر از شیرخان فرنود ا
کردند. برای نمونه بدهکاران  اجرای این طرزالعمل همکاری 
همکاری  طرزالعمل  این  اجرای  برای  ذیل  افراد  مانند  بزرگ 

ورزیده اند:
انور  حبیبی،  گلبهار  نصیب،  داوود  غالم  فهیم،  حصین 
غضنفر،  اسماعیل  فروتن،  محبوب  محمدطاهر،  جگدلک، 

کرور. کمال ناصر  کرزی، خلیل فروزی و  امراهلل، محمود 
آقای  را دارد.  روایت خاص خود  فرنود  میان شیرخان  این  در 
کابل بانک وی بوده و  که مالک اصلی  فرنود بر این باور است 
دیگر شرکا در تاراج آن سهم داشته است. شیرخان فرنود حاضر 

به همکاری با حکومت نمی شود.
خلیلفروزیآمادههمکاریمیشود:

که خلیل فروزی آماده همکاری  پس از آن که مشخص می شود 
کابل بانک است و بحث مریضی  با حکومت در جهت تصفیه 
شکر و قلب او نیز در میان می آید آقایان عبداهلل و غنی در مشوره 
هم برای انتقال آن از زندان بگرام به زندان امنیت ملی تصمیم 

می گیرند.
یک  در  فروزی  آقای  می شود.  همکاری  آماده  فروزی  خلیل 
کردن جایداد ها و ملکیت های خود می کند  اقدام شروع به افشا 

که تا حاال از چشم ها پنهان بوده است.
می تواند  سال  دو  طی  که  بود  داده  قول  حکومت  به  فروزی 
کند. وی برای جلب اعتماد  تمام حساب های خود را تصفیه 
دولت به میزان 58000 قیراط سنگ قیمتی را به مبلغ تخمینی 
کمیسیون نزد بانک مرکزی  ده میلیون دالر در حضور اعضای 
به امانت نهاد تا در صورت لزوم، از بابت قروض وی حساب 
عواید  بابت  از  شد  فیصله  و  ساخت  فعال  را  گازگروپ  شود. 
کند. مقدار زیادی از جایدادهای  آن، قروض خود را پرداخت 
کوچک و تعمیر  که شامل چندین قطعه زمین بزرگ و  خود را 
در نقاط مختلف شهر، از جمله به مساحت 68 جریب زمین را 

کابل بانک نشان داد. در جوار شهرک آریا به تصفیه 
حلقهمفقوده

زمین ها شان  یا  که  می کند  پيشنهاد  حکومت  به  فروزی  خلیل 
اجازه دهد. حکومت  به خودش  یا هم  و  بفروشد  یا  را بخرد، 
پس از رایزنی ها تصمیم خود را اعالم می کند. براساس تصمیم 
کرده و  حکومت خلیل فروزی می تواند با یک شرکت قرار داد 

کند. کابل بانک را تصفیه  از مفاد آن حساب های 
تاریخ  به  کابل بانک،  تصفیه  اداره  مستقیم  نظارت  با  فروزی 
تفاهمنامه  وردک  نبی زاده  ساختمانی  شرکت  با   1394/6/10
که زمین نامبرده به حیث  ساخت شهرک امضا نمود و مقرر شد 
سرمایه ثابت، منظور و نیم عواید آن، از بابت قروض نامبرده به 
گردد و عالوه بر آن، اداره تصفیه به منظور  حساب تصفیه واریز 
کار و دریافت اقساط، مبلغ یک میلیون دالر،  اطمینان از شروع 
یونایتد  )افغان  بانکی  تضمین  دالر  میلیون  سیزده  مبلغ  و  نقد 

بانک( از شرکت متذکره دریافت نموده است.
ادامهدرصفحه7

سیاستمداران 
بی پایگاه 

شهریار

حیثیت حکومت
کابل بانک و  گر در 

از سیاستمداران  کابل میزان برخی  که  دو روز است 
که  سیاستمداران  این  است.  کستانی  پا پشتون 
پشتون های  رهبران  رسمی افغانستان،  ادبيات  در 
کابل در  کستان خوانده می شوند، برای رای زنی با  پا
طالبان،  با  کره  مذا بحث  و  کستان  پا با  روابط  مورد 
کابل آمده اند. میزبان این سیاستمداران حکومت  به 
با  کابل  که  است  سال  شصت  است.  افغانستان 
سیاستمداران  به ویژه  کستان  پا پشتون  سیاستمداران 
جریان عوامی  نشنل پارتی و شاخه بلوچستانی آن به 
رهبری محمود خان اچکزی رابطه دارد. این رهبران 
کابل بوده اند، اما سود چندانی  همیشه، طرف مشوره 

کابل نشده است.  گرم، نصیب  از این روابط 
ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  شروع  در 
افغانستان  کستانی  پا سیاست  در  که  می شد  تصور 
محمد  ریيس جمهور  است.  آمده  تغیير  اندکی 
اسالم آباد  به  کارآمدنش  روی  در شروع  اشرف غنی، 
جمله  از  کستان،  پا سیاستمداران  با  و  کرد  سفر 
و  گفتگو  پنجاب  ایالت  از  برخواسته  سیاستمداران 
بار  این  کابل  که  می کردند  تصور  همه  کرد.  کره  مذا
می خواهد روابط خود را وسیع بسازد و پس از این با 
که برخواسته از  کستان  سیاستمداران و احزاب ملی پا
گفتگو شود.  ایالت های پنجاب و سند هستند، وارد 
از طالبان،  در حمایت  کستان  پا ارتش  اما سماجت 
کرد تا بار دیگر به سیاست زمان حامد  کابل را وادار 

کرزی بر گردد. 

سیاستمداران  با  حد  از  بيش  تعامل  هم  آن  با  اما 
متوجه  را  کالنی  سود  کستانی،  پا پشتون  ملی گرای 
محمودخان  ولی،  اسفندیار  وقتی  نمی سازد.  کابل 
می آیند،  کابل  به  ختک  افراسیاب  و  اچکزی 
از  افغانستان،  حکومت  تصمیم گیر  مقام های  تمام 
گرفته تا وزیران، ریيس شورای امنیت  ریيس جمهور 
ملی و ریيس اجرایی را مالقات می کنند. از آنان در 
سطح بسیار باال استقبال می شود، مهمان دار آنان هم 
کشور می باشد و تلویزیون ملی  اقوام و قبایل  وزارت 
که از این  هم در خدمت شان قرار می گیرد. اما سودی 
روابط  این  به  متناسب  کابل می شود،  متوجه  ناحیه 

نیست. 
عوامی  نشنل پارتی، محمود خان اچکزی و افراسیاب 
سیاست گذاری های  در  تاثیری  هیچ  ختک، 
این  ندارند.  افغانستان  قبال  در  کستان  پا کالن 
ادعای  آن  از  قومی  که  میان  در  حتا  سیاستمداران 
در  ندارند.  جایگاهی  نیز  می کنند،  نمایند گی 
کستان، حزب عمران خان،  پا انتخابات سال 2013 
که  را  پارتی  نشنل  عواملی  حزب  و  آورد  بيشتر  آرای 
خود را وارث خدایی خدمتکاران و نماینده پشتون ها 

معرفی می کند، شکست داد. 
گر حزب عواملی نشنل پارتی واقعا پایگاه اجتماعی  ا
مناطق  می داشت،  کستانی  پا پشتون های  میان  در 
و  القاعده  طالبان،  جوالنگاه  به  کستان،  پا قبایلی 
ایالت خیبرپختون خواه  نمی شد.  بدل  اخیرا داعش 
در زمان حکومت حزب مردم، توسط عواملی نشنل 

قدرت  به  از  پيش  حزب  این  می شد.  اداره  پارتی 
اداره  و  بود  مردم  حزب  موتلف  نوازشریف  رسیدن 
خیبرپختون خواه را به دوش داشت. نظرسنجی های 
نشنل  عواملی  حکومت  که  می دهد  نشان  گون  گونا
این  بود.  کام  نا خیبرپختون  خواه،  ایالت  در  پارتی، 
کوچک مردم پشاور  حزب نتوانست به خواست های 
و اطراف آن پاسخ بگوید. این حزب حتا نتوانست 
را  پشاور  برق  مشکل  خود،  کمیت  حا سال  پنج  در 

کند. حل 
 2013 سال  انتخابات  در  که  بود  دلیل  همین  به 
خورد.  شکست  پارتی  نشنل  عوامی   کستان،  پا
و  ولی  اسفندیار  که  می دهد  نشان  واقعیت ها  این 
میان  در  نیرومندی  پایگاه  اچکزی،  محمود خان 
این  دیگر  واقعیت  ندارند.  کستان  پا پشتون  مردم 
پنجاب  کستان  پا در  محوری  ایالت  که  است 
در  را  کستان  پا جمعیت  بيشترین  پنجاب  است. 
کرسی های  خودش جا داده است. پنجاب بيشتر 
کستان را به خودش اختصاص  پارلمان و سنای پا
داده است، الهور مرکز صنعت و روستا های اطراف 
است.  کستان  پا کشاورزی  تولیدات  مهم  منبع  آن 
کستان نیز بسیار  سهم پنجاب در ارتش و سیاست پا
از جمله  پنجاب  از  برخواسته  احزاب  بلند است. 
آن نقش  گون  گونا و شاخه های  حزب مسلم لیگ 
پشتون هایی  از  عده  آن  دارند.  کستان  پا مهمی  در 
و  مهم  نقش  کستان،  پا ارتش  و  سیاست  در  که 

نیرومند دارند، هیچ ارتباطی با عوامی  نشنل پارتی 
ندارند.

کستانی، همان سیاستمدارانی  سیاستمداران پشتون پا
می دانند  هم  می کند  میزبانی  آنان  از  کابل  امروز  که 
پشتون نشین  مناطق  در  اجتماعی  مهم  پایگاه  که 
سیاستمداران  این  دلیل  همین  به  ندارند.  کستان  پا
در تالش اند تا خودشان را به سیاستمداران پنجابی 
کستانی  پا رسانه های  گذشته  سال  کنند.  نزدیک 
که افراسیاب ختک دخترش را به نکاح  خبر دادند 
معروف  سیاستمداران  از  یکی  حسین  مشاهد  پسر 
نواز درآورده است. مشاهد  حزب مسلم لیگ شاخه 
در  مشرف  جنرال  نظامی   کودتای  از  پيش  حسین 
کستان بود.  سال 1998، وزیر اطالعات و فرهنگ پا
نخست وزیر  نوازشریف  به  هم  اچکزی  محمود خان 

کستان نزدیک است.  کنونی پا
این سیاستمداران صرف در مصاحبه های رسانه ای 
در  اما  می کنند،  انتقاد  آی اس آی  افغانی  سیاست  از 
کستان  کاری برای تغیير سیاست ارتش پا عمل هیچ 
پشتون  سیاستمداران  مواردی  در  حتا  نکرده اند. 
کشور بر ضد افغانستان،  کستان، از سوی ارتش این  پا
گرفته اند. بنابراین، زیاد به  مورد استفاده ابزاری قرار 
صرف  افغانستان،  امکانات  و  منابع  که  نیست  نفع 
هیچ  که  شود  پشتونی  سیاستمداران  با  رابطه سازی 
ندارند.  کستان  پا پشتون های  میان  در  پایگاهی 
کستان  پا قدرتمند  احزاب  روی  کابل  که  است  بهتر 

کند. گذاری  نفوذ

فردوس
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آدم ربایی به هدف 
باج گیری و فروش اعضای 

بدن آن ها یکی از مهم ترین 
منابع مالی داعش است. در 
سال 2014 داعش بیش 
از 20 میلیون دالر تنها از 
طریق آدم ربایی به دست 
آورده. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی شبکه خبر 

ایران به نقل از العالم، یک 
منبع محلی عراقی گفت: 
خانواده فردی موسوم به 
»ابو داوود« که از اعضای 

ارشد گروه نقشبندیه 
)از گروه های هم پیمان 
با داعش( بود مبلغ 50 
هزار دالر برای تحویل 

گرفتن جسد وی و سه تن 
از همراهانش از طریق 

یک واسطه به داعشی ها 
پرداخت کرده اند.

داعش
چگونهتمویلمیشود؟

عبدالکریم خلیلی 

می شود به گونه ای که این آثار به تاجران که- اغلب 
و  انگلیس  به  آن ها  انتقال  برای  هستند-  ترک  آن ها 

دیگر کشورهای اروپایی تحویل داده می شود.
3- سرقت یا غنیمت: سرقت و یا به عقیده دولت 
اسالمی  غنیمت یکی از منابع درآمد تمامی  گروه های 
تروریستی به شمول داعش می باشد. سرقت بانک ها، 
به عنوان  تجاری  اموال  و  مردم  خانه های  فروشگاه، 
غنیمت جنگی سومین منابع مالی داعش است. اولین 
اقدام داعش در این زمینه، حمله آن ها به بانک شهر 
در  داعش  بود.  عراق  نینوا  والیت  در  واقع  موصل 
بانک  به  عراق  موصل  شهر  اشغال  ابتدایی  روزهای 
بیش  مبلغی  و  برده  یورش  این شهر  در  واقع  بزرگ 
از ۴۰۰ میلیون دالر را به سرقت بردند. پس از حمله 
داعش به این بانک و سرقت این مبلغ هنگفت بود که 
بسیاری از نهادهای بین المللی گروه تروریستی داعش 
جهان  سراسر  در  تروریستی  گروه  ثروتمندترین  را 
خزانه داری  وزارت  کلیمه(.  )سایت  کردند  معرفی 
در سال ۲۰۱۴ دست کم  این گروه  امریکا می گوید 
غرب  و  شمال  در  بانک  تصرف  با  دالر  میلیارد  نیم 
عراق  دولت  العالم(.  )شبکه  آورده  دست  به  عراق 
مناطق  برخی  به  را  نقد  پول  زیادی  مقادیر  ماه  هر 
می فرستد تا به کارکنان و کارگران برسد اما این پول 
داعش  به  دست  است  ماه  در  دالر  میلیون  که صدها 

می رسد )بی بی سی(.
مسلط  که  جا  هر  در  داعش  اسالمی:  مالیات   -4
مالیات  نیت  به  و  مختلف  بهانه های  به  است،  شده 
اسالمی  از مردم اخاذی کرده و درآمد هنگفتی را به 
این شیوه به دست آورده است. داعشی ها در روزهای 
اول تسلط بر هر منطقه در سوریه و یا عراق مبلغ معینی 
به عنوان مالیات، جزیه و... تعیین و ساکنان آن منطقه 
را وادار به پرداخت آن می کنند؛ در غیر این صورت 
برای  قتل می رسانند )سایت کلیمه(. حتا  به  را  آن ها 
صدور جواز حفاری مناطق باستانی و تاریخی داعش 

۲۰ درصد مالیات وضع کرده است )بی بی سی(.
5-  آدم ربایی و فروش اعضای بدن: آدم ربایی 
به هدف باج گیری و فروش اعضای بدن آن ها یکی 
است. در سال ۲۰۱۴  مالی داعش  منابع  مهم ترین  از 
داعش بیش از ۲۰ میلیون دالر تنها از طریق آدم ربایی 
به دست آورده. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه 
عراقی  محلی  منبع  یک  العالم،  از  نقل  به  ایران  خبر 
از  که  داوود«  »ابو  به  موسوم  فردی  خانواده  گفت: 
اعضای ارشد گروه نقشبندیه )از گروه های هم پیمان 
با داعش( بود مبلغ 5۰ هزار دالر برای تحویل گرفتن 
جسد وی و سه تن از همراهانش از طریق یک واسطه 
به داعشی ها پرداخت کرده اند. این منبع محلی افزود: 
تحویل  برای  امریکایی  دالر  هزار   ۱5۰ مبلغ  داعش 
اما  بود  کرده  درخواست  نفر  سه  این  اجساد  دادن 

واسطه ها توانستند این مبلغ را تا 5۰  هزار دالر کاهش 
دهند. آزاد سازی گروگان ها در بدل پول نیز از جمله 
باج خواهی های داعش است. شاهد عینی آن تقاضای 
۲۰۰ میلیون دالر در بدل آزادی دو شهروند جاچانی 
دیگر  جمله  از  افتاد.  اتفاق   ۲۰۱5 سال  در  که  است 
منابع درآمدی تروریست های داعش فروش اعضای 

بدن اسرایی است که آن ها در اختیار دارند. 
منتشر شده،  گزارش های  آخرین  اساس  بر 
بدن  اعضای  فروش  طریق  از  داعش  تروریست های 
در  خود  شده  کشته  سربازان  و  زنده  گروگان های 
دالر درآمد کسب می کنند.  میلیون  از دو  بیش  سال 
مخصوص  کمیته  یک  حتا  تروریستی  گروه  این 
و  گرده  قلب،  جمله  از  بدن  اعضای  فروش  برای 
فروش  آن  ماموریت  که  است  داده  تشکیل  جگر 
در  است.  جهانی  سیاه  بازارهای  در  بدن  اعضای 
در  عراق  دایم  نماینده  الحکیم«  »محمد  راستا  همین 
تجارت  اصلی  ایستگاه  اروپا  می گوید:  ملل  سازمان 
اعضای بدن توسط داعش به شمار می رود به طوری 
اعضای  فروش  از طریق  دالر  میلیون ها  داعشی ها  که 
در  ربوده اند  که  افرادی  و  خود  گروگان های  بدن 
کشورهای اروپایی به دست می آورند ) سایت کلمه (.

جهان:  و  منطقه  کشور های  کمک های   -6
و  فکری  هواداران  دارای  داعش  شک  بدون 
جهان  و  منطقه  در  اقتصادی  و  سیاسی  همکاران 
بالعوض شان  داعش کمک های  هم فکران  می باشد. 
اعطا  داعش  اسالمی  به  دولت  استقرار  هدف  به  را 
را  خدماتی  بهای  آن  سیاسی  همکاران  می کنند، 
پرداخت می کنند که داعش برای آن ها ارایه می کند 
اکثر  حد  با  داعش  تجاری  و  اقتصادی  همکاران  و 
تروریستش  شریک  به  سیاه  تجارت  سود  کردن 

کمک می کند. 
منابع  جمله  از  خلیج  کشورهای  از  کمک هایی 
این  آن که  با  می رود،  شمار  به  داعش  اقتصادی 
ظاهرا چنین  است.  نشده  تایید  به صراحت  کمک ها 
اعمال  از  هواداری  به دلیل  افراد  که  می شود  معلوم 
آنان  افکار  با  همسویی  و  گروه،  این  افراط گرایانه 
منابع دیگر  مالی می زنند. هم چنان  به حمایت  دست 
دامنه  ترس گسترش  از  یعنی  متفاوت،  به دلیل  کامال 
ترور آنان در شبه جزیره عرب، این گروه را تمویل 
نماینده های  را  اخیر  مورد  این  دست کم  می کنند. 
ادعا  عراق  شمال  در  کردستان  خودمختار  حکومت 
این  منابع مشخصا  از  این که کدام یک  اما  می کنند. 

کمک ها را می پردازند، روشن نیست )دویچه وله(.
کمک های کشور های منطقه و جهان به داعش برای 
پیش برد اهداف سیاسی شان اسرار آمیز ترین منبع مالی 
گروه داعش است که برای فاش شدن آن باید سال ها 
اقتصادی  و  تجاری  شرکای  هم چنین  ماند.  منتظر 
داعش نیز از جمله راز های اقتصاد مافیایی است که 
پی بردن به آن نیازمند زمان می باشد. آنچه که مسلم 
و  گروه ها  سازمان ها،  دولت ها،  که  است  این  است 
افرادی هستند که به اهداف مختلف به داعش کمک 
خلیج  عربی  کشور های  و  ترکیه  اسراییل،  می کنند. 
ترویستی  گروه  به  کمک  اصلی  متهمان  از  فارس 

داعش هستند. 
گروه  این  داعش:  آمد  در  منابع  سایر   -7
تروریستی »دولت اسالمی« بیشتر از همه با معامالت 
فروش  می کند.  درآمد  کسب  تجاری  جنایتکارانه 
سگرت، ادویه طبی، تلیفون های همراه از جمله منابع 
دیگر مالی این گروه خوانده می شوند. در کنار این ها 
این گروه  اروپایی  پاسپورت های جنگجویان  فروش 
در  و  می رود  شمار  به  دیگر  درآمد  منبع  یک  نیز 
چندین  ارزش  به  را  پاسپورت  هر  حتا  اوقات  اغلب 
بنابراین،  می رسانند.  فروش  به  امریکایی  دالر  هزار 
گروه  این  هواداران  سیاسی  نمادین  شدیدا  تصمیم 
به یک  می گذرند  کامال  هویت گذشته خود  از  که 
است  مبدل شده  این گروه  برای  منبع درآمد خوبی 

)دویچه وله(.
در  داعش  موفقیت  که  شد  یاد آور  باید  درپایان 
انتخاب منابع مالی و کسب درآمد میلیاردی مرهون 
گروه  این  در  اقتصادی  و  مالی  متخصصان  وجود 
مجهز ترین  این که  بر  عالوه  داعش  یعنی  می باشد. 
انسانی  منابع  دارای  دارد،  اختیار  در  را  ترور  ارتش 
متخصص در بخش های مالی و اقتصادی نیز می باشد. 
اکثر این نیروی انسانی افرادی هستند که در حکومت 
جذب  دلیلی  هر  به  اما  می کردند  کار  حسین  صدام 

حکومت جدید عراق نشده اند.
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بسیار مهم را در اختیار دارد. داعش با قاچاق و فروش 
هنگفتی  درآمد  تاریخی  گنجینه های  و  باستانی  آثار 
را  داعشی ها  اقدام  که  تصاویری  می آورد.  به دست 
در ویران کردن میراث های فرهنگی عراق نشان داده 
که  می شود  باستانی  آثار  از  عده  آن  شامل  می دهد 
داعش نتواسته آن را به فروش برساند، اما به صورت 
مخفیانه و با ریاکاری اقدام به تبدیل کردن این آثار 
هنری تاریخی به منبع درآمد خود کرده است. آثار 
هنری با ارزشی که به دست داعش می رسد از طریق 
از آثار  بسیاری  مرز ترکیه و سوریه قاچاق می شود. 
در  فارس  خلیج  کشورهای  از  سر  عتیقه  غارت شده 
تشنه غرب  بازارهای  به  می آورند. بخش زیادی هم 
اخیر  سال های  طی  داعش  تروریست های  می رسد. 
به دو شهر تاریخی بزرگ در سوریه و عراق یورش 
باستانی موجود  به سرقت گسترده آثار  اقدام  برده و 
و  سوریه  در  »تدمر«  تاریخی  شهر  کردند.  آن ها  در 
که  است  برجسته ای  نمونه های  از  عراق  در  »نمرود« 
خبر  ) شبکه  اشاره کرد  آن  به  می توان  زمینه  این  در 
ایران(. در همین راستا روزنامه انگلیسی »کریستین تو 
دی« می نویسد: تروریست های داعش اشیای باستانی 
و نسخه های خطی قدیمی  را که از عراق و سوریه به 
فروش  به  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  برده  سرقت 
می رسانند. این روزنامه انگلیسی هم چنین در گزارش 
خود آورده است: گروهک داعش اشیای باستانی و 
نسخه های خطی به زبان های آرامی  و عبری را که از 
موزیم ها و مناطق باستانی و کنیسه ها در عراق و سوریه 
به سرقت برده، از طریق شبکه های اجتماعی به فروش 
می رساند. »کریستین تودی« با اشاره به این که داعش 
به دست  دالر  میلیون ها  باستانی  آثار  فروش  طریق  از 
آورده است، افزود: عناصر مسلح داعش از شبکه های 
آثار  خرید  مشتری های  با  ارتباط  برای  خود  خاص 
باستانی استفاده می کنند. این روزنامه انگلیسی با بیان 
این که اشیای باستانی به سرقت رفته به ترکیه و لبنان 
منتقل شده و در آنجا برای فروش به نمایش گذاشته 
می شود، نوشت: واردات اشیای باستانی از خاورمیانه 
و شمال افریقا به امریکا از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ 

به شکل چشمگیری افزایش یافته است. 
اقدام  به  نیز  پندنت«  دی  »این  انگلیسی  روزنامه 
تروریست های داعش در غارت آثار تاریخی سوریه 
از شهرهای ترکیه  و عراق پرداخته و نوشت: برخی 
نقش مهمی  را در قاچاق آثار باستانی به سرقت رفته 
از سوریه و عراق توسط داعش به اروپا ایفا می کنند. 
این روزنامه ادامه می دهد: از مهم ترین شهرهای ترکیه 
که در این زمینه از آن استفاده می شود، شهر »غازی 
ترکیه  و  سوریه  مشترک  مرزهای  در  واقع  آنتب« 
آثار  قاچاق  عملیات  اصلی  مرکز  شهر،  این  است. 
باستانی و تاریخی به سرقت رفته از سوریه محسوب 

ترور،  ارتش  مجهز ترین  داشتن  اختیار  در  با  داعش 
جهان  شناخته شده  تروریستی  گروه  ثروتمند ترین 
دالر   6۰۰ تا   5۰۰ میان  ماهانه  معاش  پرداخت  است. 
برای  هنگفتی  مبلغ  تروریست  هر  برای  امریکایی 
جنگ افزار  و  اسلحه  خرید  می کند.  هزینه  داعش 
افزون  است.  داعش  هزینه های  از  دیگری  حساب 
چندین  اسالمی«  »دولت  تروریستی  سازمان  این  بر 
می کند،  تمویل  نیز  را  عام المنفعه  و  خیریه  پروژه 
پروژه هایی که در چوکات آن ها بیوه زنان، کودکان 
قرار  مالی  حمایت  مورد  جنگی  زخمی های  و  یتیم 
می گیرند )دویچه وله(. در مجموع بر اساس گزارش 
روزنامه »العربیه- الجدید« بودجه این گروه در سال 
۲۰۱5  تا حدود دو میلیارد دالر تخمین زده می شود، 
بودجه  احتماال  که  است  داده  تذکر  روزنامه  این  اما 
مالی  منابع  بود.  خواهد  مبلغ  این  از  بیشتر  آن  اصلی 
این هزینه ها مهم ترین پرسشی را در باره داعش خلق 
می کند. منابع مالی داعش چیست؟ منابع مالی داعش 

به ترتیب اهمیت درآمدی آن به قرار ذیل می باشد. 
1-  فروش نفت: داعش با تصرف منابع نفتی در 
سوریه و عراق میلیون ها دالر به دست آورده و می آورد 
که حتا روی قیمت نفت در منطقه اثر گذاشته است. 
وزارت خزانه داری امریکا تخمین می زند که داعش 
هم چنان حدود دو میلیون دالر در هفته از محل قاچاق 
خبرها  شگفت انگیز ترین  از  یکی  دارد.  درآمد  نفت 
ارزان  نفت  داعش  از  اسد  بشار  رژیم  که  است  این 
می خرد؛ هم چنین داعش گاز طبیعی را به رژیم اسد 
می دهد و رژیم نیز برق داعش را تامین می کند، آن ها 
نیروگاه جندر در حمص  به  گاز را از میادین کنکو 
الزور  دیر  به  رژیم سوریه  ازای آن  در  و  می فرستند 
از دو  نقل  به  برق می دهد )سایت کلمه(. دویچه وله 
می دهد:  گزارش  افایرز«  »فارن  امریکایی  هفته نامه 
سازمان »دولت اسالمی« در خزان سال گذشته روزانه 
۴۴ هزار بشکه نفت از سوریه و۴۰۰۰ بشکه نفت را 
یکی  ارتباط  همین  در  می رساند  فروش  به  عراق  از 
گزارشی  در  گذشته  سال  عراق  انرژی  نهادهای  از 
اعالم کرد: داعش در هر روز 5۰ هزار بشکه نفت از 
چاه های سوریه و ۳۰ هزار بشکه از چاه های عراق به 
سرقت برده و در بازار سیاه به فروش می رساند. این 
این  از  داعش  درآمد  میزان  ارزیابی  در  عراقی  نهاد 
از طریق  داعشی ها  می دهد:  این گونه گزارش  طریق 
فروش این بشکه های نفت مبلغی حدود ۲ تا ۴ میلیون 
در  دالر  میلیون   ۱۰۰ معادل  یعنی  روز  طول  در  دالر 

طول ماه به دست می آورند )سایت کلمه(.
نفت،  فروش  از  پس  باستانی:  آثار  فروش   -2
قاچاق و فروش آثار باستانی دومین منبع مالی داعش 
است. سوریه و عراق هم چنان که دارای منابع سرشار 
نفت می باشد، آثار تاریخی و باستانی و گنجینه های 

ACKU
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ازدواج،  خاطر،  تعلق  به  نیاز  همچون  اجتناب ناپذیری 
خانواده و روابط بین خانواده ها و در نهایت خانواده های 
از  بسیاری  که  هستند  عواملی  افغانستان  در  گسترده 
می گیرند.  شکل  واقعیت ها  همین  بستر  در  خشونت ها 
و  نیازها  این  از  مجزای  نمی توانند  مردان  نه  و  زنان  نه 
انسانی ادامه دهند.  به زندگی سالم، متعادل و  واقعیت ها 
زنان  علیه  خشونت  راه حل  به عنوان  باید  آنچه  نتیجه  در 
مراقبت  است.  خانواده  ساختار  گیرد،  قرار  هدف  مورد 
خانه های  قالب  در  اختصاصی  به طور  زنان  و  دختران  از 
و  زنان  به  خاص  امنیتی  و  حقوقی  خدمات  ارایه  امن، 
زنان  نفع  به  سویه  یک  فرهنگی  و  رسانه ای  فعالیت های 
هرچند در مقاطعی می تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما 
بلکه خود  بود  نخواهد  تنها راه گشا  نه  در طوالنی مدت 

تبدیل به مشکلی جدید می شود. 
3- مردان نابلد نه بد

همسران  که  می داد  نشان  گذشته  سال های  گزارش های 
بیشترین نقش را در خشونت علیه زنان دارند. گذشته از 
تمامی  تفاسیری که می توان از این موضوع داشت، یک 
ما  جامعه  در  مردان  این که  هم  آن  است،  مشخص  نکته 
نمی دانند چگونه باید در خانه مسایل زندگی را مدیریت 
و حل کنند. به همان میزانی که زنان آسیب پذیر شده اند 
نیز  مردان  کنند،  مراقبت  خود  از  چگونه  نمی دانند  و 
نمی دانند چطور خشمی  را که از محیط کار یا بیرون از 
خانه با خود آورده اند، به خانواده منتقل نکنند. یا چطور 
خشمی  را که نسبت به خانواده و به خصوص همسر خود 
اعضای  با  همان طور  آن ها  کنند.  مدیریت  می کنند  پیدا 
آموخته اند.  که  می کنند  رفتار  همسرشان  و  خانواده 
مردان  این  همه  بپذیریم  که  بود  نخواهد  منطقی  طبیعتا 
پرخاشگر  شخصیت  دارند.  پرخاشگر  شخصیت های 
هدفش از به کار بردن خشونت ایجاد درد و رنج و آسیب 
رساندن به طرف مقابل و لذت بردن از اعمال قدرت و 
به کار گیری  اما زمانی که  بر دیگری است.  تسلط خود 
خشونت و پرخاشگری یکی از روش های آموخته شده 
برای حل یک مساله و مشکل باشد پای بسیاری از افراد 
در این موضوع باز خواهد شد. نکته این جاست که برخی 
پرخاشگر  شخصیت  این که  با  ما  جامعه  در  مردان  از 
راه های  از  استفاده  و  پرخاشگرانه  رفتارهای  اما  ندارند، 
خشونت آمیز برای حل مشکالت خانوادگی  دارند. آن ها 

مردان نابلدند نه بد. باید بیاموزند با خشم شان چه کنند. 

4- سانسور خشونت های جنسی 
مورد   183 عامل  بشر،  حقوق  کمیسیون  گزارش  در 
ساده  بود.  شده  عنوان  جنسی  خشونت  خشونت ها،  از 
لوحانه خواهد بود اگر به این مقدار اکتفا کنیم. آنچه در 
دنیای زنان رخ می دهد همواره بیشتر از چیزی است که 
گزارش و گفته می شود. در واقع باید این طور فکر کرد 
که چه مقدار خشونت جنسی گزارش نشده است. رواج 
جوامع  در  معموال  جنسی  و  اخالقی  بی بندوباری های 
قرار  خاص  توجه  مورد  باید  آنچه  باالست.  جنگ زده 
مردم  این که  به دلیل  فعلی  شرایط  در  که،  است  این  داد 
بیرونی  تشویش های  و  ترس ها  سمت  به  توجه شان  غالبا 
مانند امنیت اقتصادی، سیاسی و جانی است، نمی توانند به 
خوبی مشکالت درونی خود را تشخیص دهند. مشکالت 
الیه ای  زیر  در  فعال  مردم  شخصیت  و  خانواده ها  درون 
از خاکستر ترس و تشویش پنهان شده است. به احتمال 
بسیار زیاد چند سال بعد از ایجاد یک ثبات و امنیت نسبی 
در جامعه ناهنجاری های اخالقی، اجتماعی و به خصوص 
اختالالت جنسی در جامعه سرباز خواهد کرد و خودش 
گزارش  در  حدی  تا  نکته  این  داد.  خواهد  نشان  را 
است. چرا که  داده  نشان  را  زنان خودش  علیه  خشونت 
و  خانه ها  درون  تا  شده  فراهم  فرصتی  گزارش  این  در 
خشونت های  درگیر  فعال  ما  شود.  آشکار  خانواده ها 
بسیاری  هستیم.  جامعه  در  آن  پنهان تر  به صورت  جنسی 
از نهادهای حکومتی فسادهای اخالقی جنسی در درون 
گزارشاتی  چنین  نمی کنند.  گزارش  را  خود  ساختار 
کند.  ناامن تر  را  جامعه  ناامن  فضای  می تواند  شدت  به 
مسووالن  به  گزارش ها  این  ارایه  از  نباید  حکومت  اما 
حکومت،  کند.  کوتاهی  زمینه  این  در  تصمیم  گیر 
باید  که  این  بهانه  به  اکنون  هم  مردم  و  مرتبط  نهادهای 
به موضوعات مهم تری مانند امنیت و اقتصاد بپردازند به 
اخالقی  و  روانی  زمینه های  در  سالمتی  خودسانسوری 
شد  باز  چرکین  دمل  این  که  زمانی  اما  می زنند.  دست 
دیگر کاری جز تحمل درد و جمع کردن آلودگی های 
آن از سطح جامعه نخواهیم داشت. قاعدتا در آن زمان 
نیز بیشترین آسیب را زنان و دختران جامعه ما از شدت و 

بروز خشونت های جنسی خواهند دید.
5- خشونت های شخصیتی

در  رواج خشونت های شخصیتی  توجه  قابل  دیگر  نکته 
خشونت  خشونت،  تعریف  اساس  بر  خانواده هاست. 
و  مال  جسم،  به  زدن  آسیب  هدف  با  که  است  رفتاری 
تحقیر  و  تهدید  می گیرد.  صورت  دیگران  شخصیت 
کالمی  و رفتاری نیز جنبه هایی از خشونت اند که در آن 
نوع  این  می گیرند.  قرار  مورد آسیب  دیگران  شخصیت 
دانسته  خشونت  عمال  مردم  سوی  از  معموال  خشونت ها 
نمی شود. این نکته نشان می دهد که در میزان نسبتا قابل 
توجهی از خشونت خود زنان نیز یک سوی قضیه هستند. 
در خشونت های لفظی و روانی مشکل بیشتر یک موضوع 
ارتباطی است. هر چند این احتمال بسیار قوی تر است که 
مردان  بیشتر  ما  جامعه  فرهنگی  مقوله های  به  توجه  با 
اما  باشند.  موضوعات  این  تشدید کننده  یا  و  آغاز کننده 
نباید این نکته را از ذهن دور داشت که در خشونت های 
لفظی یک رابطه دوسویه الزم است تا رابطه خشونت آمیز 
به نقاط خطرناک کشیده شود. همسران باید مهارت های 
ارتباطی الزم در روابط بین همسری و زندگی مشترک 

را آموزش ببیند. 
6- لزوم آموزش اخالق جنسی به جامعه

به لحاظ محذوریت های فرهنگی و سنتی اش  ما   جامعه 
می پذیرد  نه  است،  گرفته  خود  به  هم  مذهبی  جنبه  که 
بیاموزد  را  جنسی  نیازهای  رفع  و  مدیریت  مهارت های 
در  جنسی  اخالق  می شناسد.  را  جنسی  اخالق  نه  و 
از ضروریات  امروزی  تنیده  هم  در  و  اجتماعی  زندگی 
مهارت های ارتباطی زندگی جمعی است. چیزی که در 
جامعه ما پرهیزی آشکار و تابو مانند در کنار کنجکاوی 
و تمایل درونی و پنهان نسبت به آن وجود دارد. جامعه 
جنسی اش  رفتارهای  و  نیازها  مورد  در  هیچ وجه  به  ما 
دیگر فریبی  و  خودفریبی  در  و  نمی کند  عمل  صادقانه 
عنف  به  تجاوز  شخصیتی،  آسیب های  به  نهایت  در  که 
و آسیب ها و خشونت های خانوادگی منجر می شود غرق 

است. 
و  امن  مسیر های  از  جامعه  به  جنسی  اخالق  آموزش 
و  روانی  امنیت  حیاتی  ضرورت های  از  یکی  اخالقی 
خانوادگی در جامعه ماست. موضوعی که باید رسانه ها، 
وزارت معارف، تحصیالت عالی و وزارت صحت روی 

آن طرح جامع و کاربردی داشته باشند. 
ما در کشور با موانع بسیار جدی برای آموزش و کسب 
نکته  این  به  باید  اما  مواجهیم.  ارتباطی  مهارت های 
آموزش هایی  چنین  بخواهند  زوجی  اگر  که  کرد  دقت 
ببینند آیا مکان و نهادی برای آموزش وجود دارد؟ آیا 
کاهش  برای  را  پیشگیرانه  اقدامات  زمینه های  مسوولین 

خشونت هایی با این زمینه ها فراهم کرده اند؟

بر اساس آخرین گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان 
در شش ماه نخست سال جاری 2579 قضیه خشونت در 
برابر زنان در این کمیسیون مستند سازی شده است. این 
آمار در سال 1391 »3131« مورد و در سال 1392 »4154« 
بوده  مورد   »2403«  1393 سال  نخست  ماهه  در شش  و 
نخست  ماه  درشش  است،  آمده  گزارش  این  در  است. 
به  خشونت  اثر  در  خانم   190 روز،   180 طول  در  یعنی 
ناموسی  به قتل های  قتل رسیده اند که 101 مورد مربوط 

بوده است. 
افزایش  امسال،  و  گذشته  سال های  بین  فصلی  مقایسه 
7.32 درصدی را نشان می دهد. گزارش حقوق بشر نشان 
می دهد که 900 مورد از خشونت ها لفظی و روانی بوده 
که بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد. 731 مورد 
خشونت فزیکی و 550 مورد نیز خشونت اقتصادی بوده 
است. 215 مورد نیز ازدواج اجباری، بد دادن، اخراج از 
منزل و سایر موارد ثبت شده است. خشونت های جنسی 
نیز با 183 مورد کم ترین موارد را به خود اختصاص داده 

است. 
بشر  حقوق  کمیسیون  از  شده  ارایه  گزارش  به  توجه  با 

الزم است به مواردی اشاره کنم. 
1- از خانه تا خیابان

رخدادهایی مانند واقعه فرخنده، رخشانه، واقعه پغمان و 
مواردی از این قبیل نشان می دهد که خشونت علیه زنان 
از داخل خانه ها به تدریج به بیرون از خانه ها و در صحن 
جنبه های  می تواند  موضوع  این  می شود.  اجتماع کشیده 
آسیب زای اجتماعی این پدیده را به شدت گسترش دهد. 
در این حالت حتا دختران و زنانی که در داخل خانه و 
خانواده خود احساس امنیت داشته باشند نیز، به تدریج با 
مواجه می شوند.  از جنسیت خود  مرتبط  ناامنی  احساس 
خشونت نسبت به دختران و زنان وقتی در کف خیابان ها، 
اماکن عمومی، محاکم صحرایی و رسانه ها کشیده شود 
روانی  امنیت  به  نسبت  نمی تواند  دیگر  فردی  هیچ  عمال 

خانواده اش اطمینان داشته باشد. 
2- موضوع خانواده است نه زن

مورد  بعدی  تک  به صورت  نباید  را  زنان  علیه  خشونت 
و  تمرکز  با  هم  مساله  این  راه حل  داد.  قرار  مطالعه 
می کند  تهدید  را  زنان  آنچه  روی  بر  هدف گذاری 
ساختار  و  سیستم  در  باید  را  موضوع  نمی آید.  به دست 
واقعیت های  مردان،  و  زنان  بین  تعامل  جست.  خانواده 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

خبرنگار : جناب معین صاحب اگر زحمت 
وضعیت  مورد  در  کمی  لطفا  نمی شود 
معلومات  ما  به  محصلین  برای  بورسیه ها 

بدهید . 
باید  خودم.  از  تشکر  صاحب :  معین 
بورسیه های  مقدار  یک  ما  که  بگویم 
و  بزرگ ترین  در  حیاتی  و  مهم  بسیار 
داریم  جهان  دانشگاه های  با کیفیت ترین 
نظر  در  خود  عزیز  محصلین  برای  که 
معتبر و  دانشگاه  مثال در  به طور  گرفتیم.  
بسیار عالی چوندک آباد در پاکستان که 
فارغانش را در مایکروسافت کار می دهند 
بورسیه  یا چندین  داریم.   بورسیه  چندین 
مهم  فوق  العاده  رشته های  در  و  خوب 
مثل رشته پشم بافی به سبک پست مدرن ، 
شیوه های  با  قروت  کاسه  پاک کاری 
تریدیشنال ، چوتی بافی مخصوص خانم ها 
از  بسیار عالی دیگر در یکی  و رشته های 
برای  تاتارستان  دانشگاه های  معتبر ترین 

محصلین عزیز خود در نظر گرفتیم.  
در  ما  محصلین  خوشبختانه  نگاه  این  از 
رفاه کامل به سر می برند. البته یک تعداد 
را  نخور  درد  به  و  داغمه  بورسیه های  از 
که در دانشگاه های بدرد نخور و بی  فایده 
دانشگاه  کمبریج ،  لندن ،  آکسفورد  مثل 
ضعیف و بدون محصل کلمبیا در امریکا ، 
دانشگاه ضعیف لیون در فرانسه و غیره را 
طرف  آن  در  که  بیچاره هایی  همی  برای 
دیورند هستند نیز در نظر گرفتیم که البته 
ندارد.  شان  سواد  سطح  سر  تاثیری  هیچ 
بسیار  افغانستان  برای  رشته ها  این  زیرا 
مدیریت  رشته  مثال  است.   بدردنخور 
یا مثال  به درد می خورد.  افغانستان  کی در 
فزیکی اتومی را ما چی کنیم. ما خو بمب 
اتومی  فزیک  رشته  که  نمی سازیم  اتومی 
را  بورسیه ها  این  خاطر  همین  به  بخوانیم. 
دیورند  طرف  آن  مردم  به  خیرات وار 

دادیم کمی دل شان خوش شود.  
کردین  خوب  کار  بسیار  خبرنگار : 
و  دادین  ما  به  را  معتبر  بورسیه های  که 
طرف  آن  به  را  نخور  بدرد  بورسیه های 

دیورند.  
شما  سر  خبرنگار  بچه  او  صاحب :  معین 
باز گپ های مره  ببین  نیست.   اعتبار  هیچ 
سرچپه نشان نتی مه گفتم که بورسیه های 
نظر  در  ما  خود  محصلین  برای  را  معتبر 
درد  به  و  ضعیف  بورسیه های  و  گرفتیم 
نخور را به محصلین آن طرف دیورند.  باز 
صبا نشه که بگویی معین صاحب گفته که 
بورسیه ها را به او طرف دیورند داده است.  
بیگانه پرست ها  شما  اصال  گفتم  کی  مه 
تغییر  را  ما  گپ های  هستین.  رقم  همین 
می برین.  فرمان  بیگانه ها  از  شما  میتین. 
اصال مه همرایت مصاحبه نمی کنم. او بچه 
محافظ بیا این خبرنگاره زده زده از دفترم 

بکش.  

گپ ها را سرچپه نکنین 

خشونت علیه زنان 
از خانه تا خیابان
سید روح اهلل رضوانی

جامعه ما به لحاظ محذوریت های فرهنگی و سنتی اش که جنبه مذهبی هم به 
خود گرفته است، نه می پذیرد مهارت های مدیریت و رفع نیازهای جنسی را 
بیاموزد و نه اخالق جنسی را می شناسد. اخالق جنسی در زندگی اجتماعی و 
در هم تنیده امروزی از ضروریات مهارت های ارتباطی زندگی جمعی است. 
چیزی که در جامعه ما پرهیزی آشکار و تابو مانند در کنار کنجکاوی و تمایل 

درونی و پنهان نسبت به آن وجود دارد.

ACKU
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کرد وسیه عذرخواهی نخواهد  ترکیه از ر

حیثیت حکومت در ...

پوتین: امریکا از موقعیت هواپیمای سوخو 24 خبر داشت

وگاه برق خورشیدی در قندهار ساخت دومین نیر

روز  سخنرانی  در  ترکیه،  جمهور  رییس  اردوغان  طیب  رجب 
روسیه  از سوی  که  اتهاماتی  به  پیوند  در  انقره  در  جمعه خود 
گفت هیچ خللی در مبارزه ترکیه  کشور زده شده است  به این 
گفت  گروه تروریستی داعش به وجود نیامده است. او  برضد 
نخواهد  خواهی  عذر  روسی  هواپیمای  سقوط  بابت  از  ترکیه 
گروه تروریستی  کرد. برعالوه رییس جمهور ترکیه فروش نفت به 
که دست به چنین  کسانی  کرد. اردوغان از  داعش را تکذیب 
کنند.  ثابت  را  که ادعای خویش  زنند خواست  اتهامات می 
از  و  نمود  داعش  با  همدستی  به  متهم  را  اسد  بشار  اردوغان 
او در  از  تا  کنند خواست  از بشار اسد حمایت می  که  کسانی 

این باره توضیحات بخواهند.
با  در مصاحبه  ترکیه  رییس جمهوری  گانه،  اظهاراتی جدا در 
هواپیمای  سقوط  به  ان«  ان  »سی  امریکایی  تلویزیون  شبکه 
که  گفت  کرد و  کشورش نیز اشاره  روسی توسط نیروی هوایی 
دولت انقره قصد ندارد بابت سقوط هواپیمای جنگی روسیه 
از  اردوغان  بالعکس،  کند.  عذرخواهی  گذشته  نوامبر   ٢٣ در 
که به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه از  دولت مسکو خواست 
کند. رییس جمهوری ترکیه سپس افزود  کشور عذرخواهی  این 
هوایی  حریم  از  صیانت  در  وظیفه شان  به  ترکیه  خلبانان  که 
گفت  کرده اند.رییس جمهوری ترکیه همچنین  کشورشان عمل 
گونه ای فعال و دوامدار  گروه داعش به  کشورش علیه  که مبارزه 
که - به ادعای  کشوری است  ادامه خواهد یافت و ترکیه تنها 

به  رییس جمهور  حقوقی  مشاور  دفتر  از  تفاهم نامه  این  از  پس 
تاریخ 1٣94/7/15 نامه ای عنوانی وزارت شهرسازی نوشته شد 
کار دهد و  که مطابق قوانین و مقررات، به شرکت یادشده اجازه 

کنند. سارنوالی و شهرداری در این زمینه همکاری 
کار شهرک هوشمند  به  آغاز  برای  مراسم  این مکاتبه ها  از   پس 
آغاز می شود. هم مشاور حقوقی رییس جمهوری آقای محمدی 
جریان  از  که  می کنند  ادعا  مسعود  احمد ضیا  مشاور  هم  و 
برای شان  شب  که  می گوید  محمدی  بوده اند.  بی خبر  اصلی 
هم چنان  و  شکل  آن  به  مراسم  برگزاری  و  آمده،  دعوت نامه 
فروزی  خلیل  با  شهرسازی  وزارت  سوی  از  تفاهم نامه  امضای 
که وزارت شهرسازی حق  سوال برانگیز است. محمدی می گوید 
مسعود  ضیا  مشاور  است.  نداشته   را  فروزی  با  قرارداد  امضای 
که آقای مسعود در خالی معلوماتی بوده اما وزارت  نیز می گوید 
از  که  است  نامه هایی  عمل شان  مبنای  که  می گوید  شهرسازی 
این  است.  شده  فرستاده  رییس جمهور  حقوقی  مشاور  سوی 
کنش های زیادی همراه شد. رییس جمهور غنی فورا  اقدام با وا

در  قوس   5 پنجشنبه  روز  روسیه  رییس جمهور  پوتین  والدیمیر 
گفت امریکا از قبل در  جریان دیدار با رییس جمهور فرانسه، 
که در نزدیکی مرز ترکیه  باره موقعیت و زمان پرواز هواپیمای ما 
جمهور  داشت.رییس  خبر  گردید  سرنگون  سوریه  ک  خا در 
خود  فرانسوی  همتای  با  مشترک  خبری  کنفرانس  در  پوتین 
جهانی  ایتالف  که  امریکایی،  طرف  گفت»  اوالند  فرانسوا 
کند در باره  گروه تروریستی داعش را رهبری می  مبارزه برضد 
زمان و موقعیت هواپیمای ما می دانست، با وجود آنهم هواپیما 

کردند«. را سرنگون 
بخش  ترکیه  مرز  نزدیکی  در  روسی  هواپیمای  سقوط  موضوع 
گفتگوها بین پوتین و فرانسوا اوالند را تشکیل می داد.  عمده از 

نیروگاه  دومین  ساخت  که  گفته اند  دولتی  مقام های 
در  زودی  به  است  قرار  افغانستان  خورشیدی  انرژی 

والیت قندهار آغاز شود.
وحیداهلل ویسی، رییس همکاری های اقتصادی وزارت 
که این نیروگاه ظرفیت تولید  گفته  خارجه به بی بی سی 
کار فنی ساخت این  ۱۰ میگاوات برق را خواهد داشت. 
نیروگاه طی ۱۲ ماه آینده به اتمام خواهد رسید و باید تا 

۲۴ ماه دیگر به مرحله تولید برق برسد.
که مطالعات اولیه این نیروگاه تکمیل  گفته  آقای ویسی 
در  نیروگاه  این  ساخت  قیمت  پیش  روز  چند  و  شده 
 ۴۸ و  شد  گذاشته  مناقصه  به  متحده  امارات  کشور 

کرده بودند. شرکت در این مناقصه شرکت 
برای  دیگری  همایش  زودی  به  ویسی  آقای  گفته  به 

بررسی فنی این نیروگاه برگزار خواهد شد.
که ۱۰ میلیون دالر هزینه ساخت این نیروگاه را  گفت  او 
کرد و  اداره انکشاف بین المللی امریکا پرداخت خواهد 
بخش خصوصی نیز در ساخت آن سهم خواهد داشت.
که آقای ویسی می گوید افغانستان با داشتن ۳۰۰  گونه  آن 
روز آفتابی و سه هزار ساعت آفتاب تابان در سال امکان 

زیادی برای استفاده از انرژی آفتابی و تولید آن دارد.

دعوت به داوطلبی
گاز مایع ضرورت دارد. ریاست اداری و خدمات وزارت فواید عامه به مقدار )10794( 

MOPW/27/NCB شماره دعوت نامه
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی 
که در مقابل پرداخت  ک نموده آفرهای سربسته خویش را مطابق شرط نامه به لسان دری  گاز مایع اشترا
مبلغ )1000( افغانی پول غیرقابل برگشت به دست می آورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه بعد از 
تاریخ نشر اعالن الی مدت )٢1( یوم ارایه نمایند وصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه 
و  آفرهای دیررسیده  آفرها می باشد صورت می گیرد  که آخرین معیاد ضرب االجل تسلیمی  از ظهر  قبل 

گرنتی بانکی اخذ می گردد. انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر مبلغ )٣٢11٢( افغانی 
کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز. تجربه 

قراردادها.  آمریت  پرزه جات.  و  آدرس مدیریت داوطلبی اجناس. مدیریت عمومی داوطلبی اجناس 
ک دوم منزل دوم.  ریاست تدارکات وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول بال

با احترام 
عبدالهادی »رفیعی«
معین مالی و اداری

گروه داعش می جنگد. اردوغان- صادقانه علیه 
اردوغان از تدابیر تالفی جویانه اقتصادی روسیه علیه ترکیه نیز 
قوی  بسیار  پیوندهای  کشور  دو  که  گفت  و  کرد  تاسف  ابراز 
که ترکیه، روسیه را هدف حمله قرار بدهد.  دارند و دلیلی ندارد 
اینکه  بر  مبنی  را  روسیه  جمهوری  رییس  اظهارات  اردوغان 
اساس  بی  است  ترکیه  کردن  اسالمی  حال  در  انقره  حکومت 
که وی نیز همانند ۹۹ درصد مردم ترکیه مسلمان  خواند و افزود 
که  گفت  روسیه  دفاع  وزارت  این حال، سخنگوی  است.در 
کشور منطقه سقوط جنگنده اش را در مرز ترکیه و سوریه  این 
گروه های  دیگر  تروریست ها  بر  عالوه  و  کرده  بمباران  وسیعا 

ناشناس در محل را نابود ساخته است.

وظیفه  هم  و  کرد  اعالم  لغود  را  قرارداد  هم  داده  نشان  کنش  وا
مشاور حقوقی اش را به تعلیق در آورد. اما یک منبع نزدیک به 
برای  این قضیه  از  رییس جمهور می گوید: »پس  مشاور حقوقی 
جای  به  شدن  تبدیل  یا  و  استعفا  شد:  مطرح  پیشنهاد  دو  وی 
به  ما  »زور  گفته اند:  ارگ  در  مقام ها  که  می گوید  منبع  دیگر.« 
ضیا مسعود و وزیر شهر سازی نمی رسد، به این ترتیب بهتر است 

کنار رود.« محمدی 
تعلیق  حالت  به  رییس جمهور  حقوقی  مشاور  وظیفه  کنون  ا
در  غنی  تیم  به  نزدیک  سخنگویان  از  محمدی  آقای  است. 
از حد به غنی داشت  انتخابات بود. وی اعتماد بیش  جریان 
و از همین جهت هیچ رابطه سیاسی و تیمی  با دانش و محقق 
هیات  یک  میز  روی  کابل بانک  دوسیه  حاال  نکرد.  برقرار 
که از دل این تحقیق چه چیزی بیرون  دولتی است. دیده شود 
که تمام حیثیت  بیرون می شود. اما یک نکته را فراموش نکنیم 
گرو این  کمک های جامعه جهانی در  حکومت و حتا بخشی از 

دوسیه است.

سقوط  بابت  از  باید  ترکیه  که  گفت  روسیه  جمهور  رییس 
کند اما اردوغان تا به حال از  هواپیمای روسی معذرت خواهی 

کرده است. انجام چنین حرکتی خود داری 
گفته  که  ترکیه  ادعاهای  روسیه  جمهور  رییس  پنجشنبه،  روز 
گر آنها می دانستند هواپیما مربوط به روسیه است آن را  است ا
گفت» هواپیمای  کردند را بی بنیاد خواند.پوتین  سرنگون نمی 
که شناخته می شد و به خوبی  ما مشخصات واضحی داشت 
اطمینان  که  این  به جای  »ترکیه  گفت  پوتین  بود«.  دید  قابل 
که دیگر چنین اعمالی تکرار نخواهد شد، دست به نشر  بدهد 
کننده است و در آن هیچ نشانه ای  گمراه  که  بیاناتی می زنند 

از ندامت دیده نمی شود«.
گروه تروریستی  پوتین هم چنان ترکیه را متهم به فروختن نفت به 
کرد، به ادعای او داعش از این منبع تمویل می شود. داعش 

از مناطقی  که نفت  این هیچ» شکی نیست«  گفت در  پوتین 
کنترول می شود« از ترکیه به داخل سوریه  که توسط» تروریستان 
که  دیدیم  می  آسمان  از  »ما  گفت:  پوتین  گردد«.  می  انتقال 
کجا  به  دادند  انتقال می  ها  ترک  که  نفت  از  پر  کامیون های 
کردند«. آمد می  و  رفت  ترکیه  از  روز  و  آنها شب  روند«.»  می 

شد  نمی  انتقال  نفت  تنها  ها،  بشکه  این  در  کرد»  اضافه  او 
که با  بلکه خون شهروندان ما نیز در آن انتقال یافت، بخاطری 
این پول تروریستان جنگ افزار و بمب می  خریده و حمالت 

خونین را باالی ما انجام می دادند«.

 ۶.۷ حدود  افغانستان  سراسر  در  حاضر  حال  در 
میگاوات انرژی آفتابی تولید می شود.

انرژی  تولید  نیز  افغانستان  ملی  اولویت های  سند  در 
خورشیدی یکی از امیدواری های دولت خوانده شده  و 
کشور تابش خورشید  که در بسیاری از مناطق  گفته شده 
که ظرفیت باالیی برای تولید برق آفتابی  به حدی است 

در این مناطق وجود دارد.
که در زمینه تولید انرژی  افغانستان به رغم قابلیت هایی 
از باد، آفتاب، زغال سنگ دارد، هنوز  با استفاده  برق 

کشور است. هم وابسته به برق تولید شده در خارج از 
میگاوات   ۵۶۰ نیاز،  مورد  برق  میگاوات  هزار  حدود  از 
کشورهای ایران تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان  از 
تولید  داخل  در  میگاوات   ۳۴۰ تنها  و  می شود  وارد 

می شود.
کشور  اولین نیروگاه برق آفتابی در والیت بامیان در مرکز 
 ۱۵ هزینه  با  آفتابی  برق  پروژه  این  است.  شده  ساخته 

کشور زالند نو ساخته شده است. کمک  میلیون دالر 
 ۱.۰۳ پروژه  این  ظرفیت  محلی  مقام های  گفته  به 
 ۱۵۰۰ از  بیشتر  برای  حاضر  حال  در  و  است  میگاوات 

خانواده انرژی برق ۲۴ ساعته عرضه می کند.

ACKU
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Islamic Republic of Afghanistan
MINISTRY OF PUBLIC WORKS

1st Macrorayan First Block Kabul Afghanistan
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Consulting Services – Firms Selection)
Country:   Islamic Republic of Afghanistan
Implementing Entity:  Ministry of Public Works
Project:   Rehabilitation and Construction of Qaisar to Laman Ring Road 
    (Km 343+000 to Km 110+000)
Scope Title:   Consulting Services for Design, Survey and Site Investigation (Geotech)
Method of Selection:  Quality and Cost Based Selection (QCBS)
Grant No and Title:  0081-AFG; Road Network Development Project 1
    0012-AFG; Qaisar Bala Murghab Road Project
    0244-AFG; Road Network Development Program, Project 2
Deadline for Submission: Dec 06, 2015 not later than 1400 Hours.
Introduction:
The Islamic Republic of Afghanistan has received grants from the Asian Development Bank, herein called the “Bank” to complete the construction of 233 km section of the 
Ring Road. The Section of the Ring Road is located in the provinces of Badghis and Fayab between Qaisar and Laman. 
Part of the grant will be used to finance the Civil Works Contractwherein this Scope is an integral part of. Funding will be provided to pay for security arrangements, com-
munity investment and development, contract and project supervision, and reporting. The security arrangements will involve coordination and other feasible arrangements 
through the Ministry of Public Works, herein called the “Employer”, to facilitate safe execution of the work scope.
Objective:
The purpose of this Expression of Interest is to acquire the services of a Design Consulting Company to perform Survey, Site Investigation (Geotechnical Works) and Design 
for the 233 km Ring Road.

At current status, some sections of the road were partially designed and in construction.

Note: A. In Section- 6, the paving has been completed by ex-Contractor for 24 Kilometers in 2007. However, rehabilitation is 
required.
           B. Because of security concerns in Sections 3 to 6, the aerial image will be required to facilitate the 35% design. Data is
                available which Consultant needs to work with aerial survey consultant to adopt required data.
           C. The first priority is to complete the 35% design for Km 144 to Km 148, Km 178 to Km 192 to give civil work Contractor
 more work fronts. Second is to complete 95% for Section- 1 and – 2, then to complete design for Sections 3 to 6.
The project will assist the Government to promote economic and social development and reduce poverty by rehabilitating the primary road network, and expectation of out-
come is an efficient, safe, reliable road network developed in Western Afghanistan. This will also strengthen capacity in MPW for road sector management.
Hill International, herein called the “Engineer”, through the Ministry of Public Works, would like to solicit eligible Consultants to express interest to apply eligibility and bid 
for the above-mentioned Consultancy services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services. Consultants may 
associate with other firms in a form of a “joint venture” to enhance their qualifications. Consultant will be selected in accordance with the selection based on QCBS.
Shortlisting Criteria
1. The services requires eligible multi-disciplinary firm or a joint venture consortium with a team of experience professionals, i.e., namely but not limited to Geotechnical 
Engineer, Highway Design Engineer, Structural Engineer, Survey Team and Quantity Surveyors.
2. At least a minimum of 10 years surveying, site investigation and design experience
3. The Consultant has satisfactory completed and delivered design projects in the last three to five years of related experience.
4. The financial turnover of the interested firm in the last three years shall not be less than US$ 7.5 Million In case of joint venture arrangement; the two firms should meet 
the requirement and be equally responsible.
*- Assignments completed by an individual professional staff working privately or through another consulting firm can not be claimed as an experience of the firm.
**- Fluency in English as working language, knowledge of local language is advantageous.
All expense related to the accommodation, office space, IT and survey equipment, transportation, software and all other associated cost contributing to the execution of the 
services shall be covered by the Consultant.
Interested consultants may obtain further information by contacting below Hill International, herein called the “Engineer” during office hours – 0900 to 1700 hours.
Expression of Interest must be delivered to the address below by Dec 06, 2015 not later than 1400 Hours.
Hill International
Attention: Rene Kolkman, Team Leader 
255, 14th Street, Lane 6, Wazir Akbar Khan
District 10, Kabul Afghanistan
Telephone: +93 778 951 046, + 93 774 614 618
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Deign status 
Section 35 % design 65 % design 95% design Construction 

1. Section- 1 34 Km 
Km 110+000 to Km 144+000 v v x Proceeded with 65 % design 

2. Section-2            48 Km      
Km 144+000 to Km 148+000 x x x  
Km 148+000 to Km 168+000 v v x Proceeded with 65 % design 

Km 168+000 to Km 178+000 v x x Proceeded with 35 % design 
    Km 178+000 to Km 192+000 x x x  
3. Section- 3            44 Km 
    Km 192+000 to Km 236+000 x x x  

4. Section- 4            17 Km 
    Km 236+000 to Km 253+000 x x x  

Design status 
Section 35 % design 65 % design 95 % design Construction 

5. Section- 5              64 Km 
    Km 253+000 to Km 317+000 x x x  

6. Section- 6              26 Km 
    Km 317+000 to Km 343+000 x x x  
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